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PRAKTIKBESKRIVELSE 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse 
 

Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.  

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de respektive videns-og færdighedsmål.  

Den studerende udarbejder læringsmål for den pågældende praktikperiode i skabelonen under uddannelsesplanen. Den studerendes læringsmål beskriver, hvordan 

han/hun konkret vil arbejde med periodens videns- og færdighedsmål i løbet af praktikken. (Man kan skille den studerendes læringsmål ud i et særskilt dokument).  

Praktikvejleder udfylder praktikudtalelsen efter statusmødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både 

praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets praktikudtalelse. (Praktikudtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den 

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

 Skriv i de hvide felter nedenfor 

Institutionens navn: Børnehuset Nord 

Adresse: Kierulffsvej 2, 420 Slagelse 

Tlf.: 30 78 58 10 (Kontoret) 

E-mailadresse: bhnord@slagelse.dk 

Hjemmesideadresse: www.boernehusetnord.slagelse.dk 

Åbningstider: Mandag-torsdag 6:30-17:00 og fredag 6:30-16:00 

Institutionsleder: Ole Lund Nielsen 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, 

der er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik  X 

Skole- og fritidspædagogik  
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Social- og special pædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
Børnehuset Nord ligger i den nordlige del af Slagelse by i et kvarter med 

boligblokke. Børnehaveafdelingen har to legepladser tilknyttet og 

vuggestueafdelingen har en. Vi har derudover en kolonihave og en 

minibus.  

Der er 4 stuer i børnehaveafdelingen, samt en dejlig stor, lys sal med 

tilhørende motoriske redskaber. I børnehaven er der desuden mindre 

værksteder: træværksted, malerværksted, bål hus og læsehule. 

I vuggestueafdelingen er der 3 stuer, et kreativt værksted i tilknytningen 

til køkkenet, samt et læserum til dialogisk læsning. 

Antal børn/unge/voksne: Børnehaveafdelingen er normeret til 58 børn. Vuggestueafdelingen er 

normeret til 33 børn. Der er 16 fastansatte i institutionen: 7 i børnehave- 

afdeling og 9 i vuggestueafdeling. 

Aldersgruppe: 0-6 år 

Beskrivelse af målgruppen: Ca. 80 % af børnegruppen er tosprogede. Herudover kommer en del af 

børnene fra familier i en udsat position. 

Indsatsområder/aktuelle projekter:  Pædagogisk idræt 

 TOPI – Tidlig opsporing og indsats i dagtilbud og skole 

 Børn med særlige behov 

 Børn i udsatte positioner 

 Sprogstimulering af børn med dansk som andet sprog 

 Drivhuset med fokus på det tematiske sprogarbejde 

 Praksisfortællinger som grundlag for vores forældresamarbejde 

 Indsatsen ”God Start Ung Mor”, som er placeret i 

vuggestueafdeling 

 Samarbejde mellem aktiveringsenhed ”Stabil Start” i 

Nordbycentret og Børnehuset Nord 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Vi lægger vægt på omsorg og nærvær i den daglige kontakt og at vi er 

bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene. Vi arbejder hen imod at 

etablere anerkendende relationer. I begge afdelinger arbejdes der meget 

struktureret og med særlig fokus på sprogstimulering og pædagogisk 

idræt for at udvikle børnenes sociale kompetencer. Vi arbejder forholdsvis 
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stueopdelt i begge afdelinger og på tværs af stuerne, og tager udgangs- 

punkt i den børnegruppe vi har. Vi sigter mod at arbejde i mindre børne- 

grupper med én voksen. I børnehaveafdelingen er der en førskolegruppe. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Med udgangspunkt i Slagelse Kommunes Børne- og Unge Politik indgår vi 

i et tværfagligt samarbejde i forhold til: 

 

a) Den tidlige og forebyggende indsats og 

b) Indsats ift. børn med særlige behov 

 

Dette betyder, at vi samarbejder med følgende faggrupper: 

talepædagoger, motorikkonsulenter, psykologer, flersprogpædagoger, 

pædagogiske inklusionsvejledere, sundhedsplejersker, familierådgivere og 

sagsbehandlere. Derudover benytter vi med gode resultat Dagtilbudsfora, 

for at vende udfordringer i en børnegruppe. 

Personalegruppens sammensætning: Der er 16 medarbejdere i huset heraf 12 uddannet pædagoger, en lønnet 

studerende samt 3 pædagogmedhjælpere. 

Praktikvejleders kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige 

kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud for de 

forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)  

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau) 1 stk. 

Andet/andre uddannelser  

Forbesøgets tilrettelæggelse: 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget? 

 Den studerendes forberedelse til forbesøget 

 Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan 

 Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start 

 Introduktion til praktikstedet 

 Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til 

lønnede praktikker m.v. 

 Praktikstedets forventninger til den studerende 

 Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål 

 Den studerendes mødeplan 

 Der henvises til institutionens læreplaner på hjemmesiden 

 Den studerende vises rundt på institutionen af vejlederen  

 Den studerende introduceres for husets dagligdag 

 Forventninger afstemmes 

 Drøftelse af praktikkens kompetence-, videns- og færdighedsmål 

(se praktikbeskrivelsen) 

 Den studerende får udleveret en mødeplan, samt ½ års 

mødekalenderen 

 For juni-dec. studerende, udleveres rulleplanen for sommerferien 

 Den studerende underskriver en tavshedspligt 

 Efter forbesøget får du bl.a. en straffe- og børneattest til 

underskrift via din e-Boks 
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Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Som udgangspunkt vil praktikvejlederen stå for modtagelse og 

introduktion til hverdagens og kulturens organisering. Kan praktikvejleder 

ikke være tilstede de første par dage, vil ansvaret være pålagt en anden. 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Praktikudtalelsen foregår i en løbende dialog mellem den studerende og 

praktikvejlederen, ud fra de opstillede kompetence, videns og 

færdighedsmål, der arbejdes med i porto folien. Hvis der er 

bekymringer/problemer i praktikforløbet taler vejleder med den 

studerende og lederen kan inddrages i en evt. videre proces. 

Uddannelsesstedet inddrages så tidligt som muligt i forløbet/processen. 

 

Institutionslederen skaber den nødvendige tid og rammer for 

vejledningstimer. Praktikvejlederen har sammen med den studerende et 

fælles ansvar for strukturen og faglig indhold i vejledningstimerne. Det er 

den studerendes opgave og ansvar at dokumentere sine observationer, 

refleksioner og andre læringsområder i sin porto folie, så disse kan danne 

grundlag for vejledningen. 

 

Vejlederen har desuden ansvar for at skabe et positivt læringsmiljø for 

den studerende. Den studerende tilbydes vejledning efter behov, men 

som minimum 1 time hver 14 dag. Den studerende er selv ansvarlig for 

at skrive et referat. 

 

Mht. til afsluttende prøve, så vil praktikvejleder støtte og vejlede den 

studerende i sine forberedelse til denne. 

Dato for sidste revidering: Maj 2018 
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B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
Tema: Pædagogens praksis 

Kompetencemål: Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk 

praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den studerende 
har viden om…… 

Færdighedsmål: Den studerende 
kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i pædagogernes 

praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi ift. videns- og færdighedsmålene? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? 

praktikstedets målgrupper samt 

praktikstedets pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 

samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde, 

Først praktik tilbydes kun i børnehaven! 

 Almen læring om det 3-6 årige barns personlige, sociale 

og sproglige udvikling. 

 Læring om andre kulturer, herunder om forskelle i 

opdragelseskultur, social adfærd samt familiens 

opbygning. 

 Læring om børn med særlige behov. 

 Læring om hvordan vi støtter barnet i sin udvikling op til 

skolestart, samt en indføring i brugbare metoder og 

pædagogisk tilgang. 
 

målsætning, tilrettelæggelse og 

organisering af pædagogisk 

praksis, herunder om pædagogiske 

metoders effekter, 

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om effekten af 

forskellige pædagogiske metoder, 

Der arbejdes med struktur og forudsigelighed, så hverdagen 

bliver overskuelig og tryg for børnene. Vi tilbyder en indsigt i 

arbejdet med sprogstimulering, herunder koncepter som 

LæseLeg, og metoder dialogisk læsning, brug af sprogposer 

mm. Indsigt i hvordan der arbejdes med sociale kompetencer 

og barnets personlige udvikling gennem:  

 Leg og aktivitet i mindre grupper 

 Pædagogisk idræt med fokus på samarbejde og glæden 

ved at være sammen med andre børn under fysisk 

aktivitet. 

 Samling, hvor børnene gennem sang og leg lærer at 

skiftes og lytte 
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evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer,  

dokumentere og evaluere egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, herunder reflektere 

over kvaliteten i egne læreprocesser,  

Til planlægning, strukturering og evaluering af børnehavens 

pædagogiske praksis benyttes følgende redskaber: 

 Institutionens lærerplansbeskrivelse 

 Pixi skema (planlægning, udførelse og refleksion) 

 Månedsplaner 

 Årsplaner 

 Tabulex 

 TRAS og TRASMO 

Vi dokumenterer gennem alle ovenstående, samt via 

praksisfortællinger, billeder, små hjemmelavede bøger mm. 

såvel den sundhedsmæssige som 

den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madvaner, 

måltidskultur, hygiejne og 

indeklima. 

anvende viden om sundhed og 

sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde. 

Ved måltiderne, fællesspisning, i samling og ved mad- og 

bagedage, taler vi om sund og usund mad, tandhygiejne, 

måltidskultur og affaldssortering. 

 

Vi lærer børnene en fornuftig toiletkultur og vasker hænder 

efter toiletbesøg og før måltiderne. 

 

Vi lufter ud dagligt, og søger at holde børnenes omgivelser 

hygiejnisk ansvarlig. 

 

Anbefalet litteratur: 
 

 ”Projekt Forældresamarbejde – En håndbog om pædagogisk udvikling af forældresamarbejdet i Børnehuset Nord” af Center 

for Dagtilbud, Slagelse Kommune (2009) 

 ”Iagttagelse og fortælling – Pædagogisk iagttagelse og beskrivelse af børn” af Søren Smidt og Henning Kopart, Forlaget 

Børn & Unge (2006) 

 ”Anerkendelse og iagttagelse i børnehøjde – om pædagogisk arbejde i dagtilbud med børn med behov for en særlig 

indsats” af Suzanne Krogh og Søren Smidt, Dansk Psykologisk Forlag (2009) 

 ”Skæld mindre ud” af Erik Sigsgaard, Hans Reitzel (2008) 

 ”Kropumulige unger” af Gudrun Gjesing, Institut for Idræt (1999) 

 ”Sprogstimulering af børn” af Bente Sidenius og Lena Sidenius, Socialpædagogisk Bibliotek (2001) 

 ”Tænk før du taler” af Bent Hougaard, Hougaards Forlag, 2. rev. udgave (2014) 

 ”Læring i praktikken – Tilgange og metoder i pædagogstuderendes praktik” af Birgitte Højberg, Dafola (2015)         

 
 

 
 



 

Praktikbeskrivelse Professionshøjskolen Absalon. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Udarbejdet 20. februar 2015/Rev. 17.1.2018 

7 

Særlige informationer om 1. praktikperiode 
Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Arbejdstiden ligger indenfor institutionens åbningstid: mandag til torsdag 6:30-17:00 og fredag 6.30-16:00. Derudover afholdes 

personalemøde hver anden måned fra 17-19:30, samt to centermøder om året, forår og efterår. Der er ingen personalemøder i 

december eller juli.  

 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
1. praktik foregår altid i børnehaveafdelingen. 

Den studerende tilknyttes fast til én af børnehavens 4 børnegrupper i hele praktikperioden. 

 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
Praktikvejleder, i samarbejde med souschefen, skaber den nødvendige tid og rammer for vejledningstimer. Praktikvejlederen har 

sammen med den studerende et fælles ansvar for strukturen og faglig indhold i vejledningstimerne. Vejlederen har desuden 

ansvar for at skabe et positivt læringsmiljø for den studerende. 

  

Den studerende tilbydes vejledning en gang om ugen. Her inddrages logbogen som et fast punkt i vejledningen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


